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INLEIDING.

Naar aanleiding van een besluit van den Dordrechtschen Bestuur-

dersbond om door opzettelijke, schriftelijke propaganda de lokale

vakorganisatie te bevorderen, werd door verschillende vakafdeelingen

de hulp van het bestuur van den Bestuurdersbond ingeroepen, om
brochures samen te stellen, teneinde in de eerste plaats de vakge-

nooten, maar ook zoo noodig buitenstaanders te overtuigen van het

nut en de noodzakelijkheid der vakbeweging.

Ook de steenhouwersvereeniging alhier had dit plan, toen

opeens, door, wat in het begin dezer brochure aangaandfe eenige

treffende sterfgevallen wordt medegedeeld, het een belangrijke wij-

ziging kreeg. Hoewel het groote doel, bevordering der vakorga-

nisatie, niet uit het oog verloren werd, maar integendeel nog ster-

ker naar voren kwam, werd aan den anderen kant het karakter

dezer brochure sterk gewijzigd. Inplaats van een lokale kleur aan

deze brochure te geven, werd besloten om door gegevens uit andere

streken van ons land de brochure voor alle steenhouwers nuttig te

doen zijn. Wij, als bewerker, begrepen, dat wij niet anders konden

en mochten doen, dan completeeren en samenvatten, wat hier en

daar verspreid lag. Voor lange redenaties is in vlugschriften als

deze geen plaats; men behoort de feiten te laten spreken En hier-

aan hebben wij zooveel mogelijk voldaan. Moge de brochure ertoe

bijdragen de vakbeweging der steenhouwers, die door allerlei malle

dingen, speciaal de proefnemingen en declamaties der zoogenaamde

„anarchisten” zoo verschrikkelijk tegen den grond geslagen is, er

door opleven en moge ook eens een radikale verandering komen in

het zoo ongelukkig en gevaarvol leven der steenhouwers.

Dat is onze hartelijke en vurige wensch.

Dordt, 22 Nov. 1906.
J. A. Bergmeijer.





Hoe deze brochure ontstond.

In het begin der maand Februari van dit jaar kwam in een der

lokale bladen *) het volgende ingezonden stukje voor:

„Verleden werk brachten we een onzer kameraads naar het

kerkhof, gevallen als slachtofler dier vreeselijke ziekte, de „steen-

houwersziekte”. En terwijl we de droeve plechtigheid vervulden

en nog een laatsten groet zonden aan onzen kameraad, die ge-

vallen was op het slagveld van den arbeid, dachten we na over

onzen eigen toestand. We keerden ieder weder terug naar onze

werkplaatsen, om daar het „moordend"’ bedrijf weer ter hand te

nemen. Want nietwaar, onze vrouwen en kinderen wachten op

het loon, voor hen moeten we zorgen, dat is onze plicht. En —
we aanvaarden dien plicht in ’t volle besef onzer verantwoorde-

lijkheid, al is de toekomst, die ons wacht, gelet op de kameraads,

die voor ons héén gingen, waarlijk niet rooskleurig. Want er zijn

drie steenhouwers, binnen den tijd van twee maanden, van ons

heengegaan.

Ja, we voelen "t, we zien dagelijks, als ’t ware, de voorbeelden

voor onze oogen. Zij, die in ons vak werkzaam zijn, zij stellen

dagelijks gezondheid en leven in de waagschaal.

Drie steenhouwers binnen twee maanden gestorven en alle

drie van denzelfden winkel.

Ziet, ons bedrijf is gevaarlijk, er sterven velen vaak in de kracht

van hun leven. Doch niet op alle werkplaatsen is "t gevaar zóó

groot. Als wij ons bedrijf uitoefenen in goed verlichte, ruime,

uitstekend geventileerde werkplaatsen, dan wordt veel gevaar voor-

komen. Als de fijne zanddeeltjes, als het steenstof zijn weg op

afdoende wijze naar buiten kan vinden, als niet al dat „moordende”

stof in onze longen dringt, om daar zijn verwoestende werking

uit te oefenen, dan zijn we al een heel eind vooruit.

Zou "t geen tijd worden, medeburgers, dat Gezondheidscom-

missie of Inspekteur van den arbeid of wie ook, die daar voor

zorgen moeten, onze werkplaatsen aan een ernstig onderzoek

onderwerpen?

Zou "t geen tijd worden, dat die werkplaats zóó werd inge-

richt, dat de gevaren, die daar nu de steenhouwers bedreigen,

althans gedeeltelijk worden weggenomen?

*) De Dordrechtsche Courant.
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’t Is toch wel de moeite waard, het geldt hier het leven en

de gezondheid van medemenschen.

Komt, wie helpt?

En indien een onderzoek ter plaatse wordt ingesteld, dan hopen
wij dat daarbij, dat daarbij de werklieden ook van advies mogen
dienen.

We doen dit beroep op het publiek, in de hoop, dat er spoedig

verbetering ^mag komen.

Eenige Steenhouwers.

Dit ingezonden stuk maakte in de stad onzer inwoning nog al

veel indruk, niet het minst natuurlijk bij de vaklieden zelf. Want op-

eens werden zij op pijnlijke en harde wijze herinnerd aan het feit,

dat nu eenmaal vaststaat, dat het steenhouwersbedrijf in de laatste

jaren een der ongezondste en gevaarlijkste bedrijven is geworden.

En al wisten dat de steenhouwers nu wel, het ging met hen als met

meer arbeiders: het voortdurend omgaan met de gevaren doet de

arbeiders onverschillig worden en redeneeren dat, nu ja, die of die

wel sterft, maar dat zij wel gespaard zullen blijven.

Intusschen was de steen aan het rollen gebracht; het was nu

maar zaak om hem aan het rollen te doen blijven. In „Voorwaarts’’ *)

verscheen een artikel naar aanleiding van dit schrijven. Ook andere

bladen schreven er over en wat meer zegt, onder de arbeiders van

het vak zelf was een groote beweging gekomen. In Rotterdam was

een enquete begonnen naar den gezondheidstoestand der arbeiders

en in Dordt waren de arbeiders in het geweer gekomen om midde-

len te beramen, teneinde het dreigend gevaar te keeren.

Deze aktie werd niet weinig versterkt, toen, eenigen tijd daarna,

weder kort achter elkander twee sterfgevallen plaats hadden. Dat was

dus alleen in 1906 reeds vijf sterfgevallen en dat op een personeel

van nog geen 50 man.

Het allereerste resultaat was, dat de vakvereeniging snel opbloeide

en weldra, op een enkele uitzondering na, alle steenhouwers omvatte.

Eenige vergaderingen werden nu gehouden om het plan de cam-

pagne vast te stellen. Er werden gecombineerde vergaderingen van

steenhouwers en bestuursleden van den Bestuurdersbond gehouden,

terwijl Dr. Th. Stoop als medicus was uitgenoodigd en ook aanwezig

was. Ook de adjunkt inspecteur van den arbeid, de heer Scholte,

bewees hierbij belangrijke diensten door zijne adviezen en inlichtingen.

Ten slotte werd het volgende vastgesteld:

1®. Er zou een onderzoek worden ingesteld naar den leeftijd

*) „Voorwaarts”. Orgaan der federatie „Zuid-Hollandsch Zuider-

kwartier” der Soc. Dem. Arb. Partij.
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der steenhouwers in de laatste 14 jaren overleden en tevens zou zoo

mogelijk naar de doodsoorzaak worden geïnformeerd.

2®. Er zou worden onderzocht of er, en zoo ja hoeveel steen-

houwers, wegens gezondheidsredenen een ander vak hadden moeten

kiezen.

3®. Dr. Th. Stoop zou de steenhouwers onderzoeken, teneinde

te constateeren, in hoeverre het vak op deze menschen een nadeeligen

invloed had gehad.

4^ Er zou eene brochure voor rekening van den Dordrechtschen

Bestuurdersbond en de Steenhouwers-vakvereeniging samengesteld

worden. Deze brochure zou kosteloos aan regeeringspersonen, de

arbeiders in het vak en alle belangstellenden in deze zaak gezonden

worden. De samenstelling dezer brochure werd opgedragen aan

ondergeteekende in zijne kwaliteit van voorzitter van den D. B. B.

* *
*

De samenstelling der brochure. — Daar het de zeer sterk uitge-

drukte wensch was, dat deze brochure niet alleen een propagandistisch

karakter zou dragen, maar tevens sterk den nadruk zou leggen om
aan de bevoegde autoriteiten te vragen zoo spoedig mogelijk maat-

regelen te nemen tegen de gevaren, die de steenhouwers bedreigen,

was het een van zelf sprekende zaak, dat zoo mogelijk uit alle

streken en van alle kanten inlichtingen moesten worden ingewonnen.

Heel gemakkelijk zou dit werk niet zijn geweest, had men niet in

de verslagen der „Inspecteurs van den arbeid’’ over het jaar 1904 uit-

stekend materiaal gehad. Vooral het verslag van de zevende inspektie

is een uitstekend stuk werk, wat betreft het steenhouwersbedrijf.

Voor dus te beginnen met wat in Dordrecht is onderzocht, laten wij

hier eerst volgen, wat de inspekteurs van den arbeid over het in

deze brochure behandelde mededeelen.

Aan het verslag van de 2e inspectie ontleenen wij het volgende.

VERKLARING DER ARBEIDS-INSPEKTEURS

IN DE 2e INSPEKTIE.

Naar aanleiding van een onderzoek, aangaande de vraag in hoe-

verre zandsteen en inzonderheid de zeer gevaarlijke vorm dezer

steensoort nog gebruik vindt, werden de steenhouwerijen in deze

inspektie bezocht, waarbij speciale vragen, welke daarmede in ver-

band staan, gesteld werden.

Te Rotterdam liep dit onderzoek over 17 werkplaatsen, te Dor-

drecht over 5, terwijl in Middelburg 2 steenhouwerijen werden be-

zocht.

De vloeren der werkplaatsen waren meest vrij vochtig door het
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z.g. schuren, en het stof, dat zich in de werkplaatsen ontwikkelt,

ontstaat naar mijne meening uitsluitend door het hakken.

Dat evenwel een steenhouwer het zelf geproduceerde stof in

rijkelijke mate inademt, bleek mij uit een paar proeven, waarbij

150 Liter lucht langzaam werden weggezogen op de plaats, waar

de arbeidende steenhouwer ademde; in welke lucht bij een zandsteen-

werker 10.3 milligram en bij een hardsteenwerker 12 milligram

anorganische stof werden gevonden.

Het is dan ook hoofdzakelijk de geaardheid van de stofdeelen,-

welke door de vaklieden worden gevreesd en wel acht men kiezel-

houdende zandsteenen in het algemeen oneindig veel schadelijker

dan de kalksteenen, zij het ook, dat deze oogenschijnlijk meer stuiven.

Wel wordt beweerd, dat men zandsteen gewoonlijk nat bewerkt,

doch alhoewel dit zeer zeker uitvoerbaar is en het verspreiden van

stof daarbij veel vermindert of wel geheel niet meer voorkomt, houd

ik mij er van overtuigd, dat het nat bewerken van zandsteen veeleer

uitzondering dan regel is.

De in zeer kwaden reuk staande Bentheimer zandsteen wordt

feitelijk niet meer verwerkt, doch daartegenover staat, dat ver-

schillende steenhouwers de thans veel gebruikte Oberkirchner steen

minstens even schadelijk achten.

VERSLAG INSPEKTEUR 5e INSPEKTIE.

„In den laatsten tijd werd opnieuw door ingenieurs en architekten

medegedeeld, hoe schadelijk het steenstof is en wel bijzonder het

stof van verschillende „zandsteen^soorten. De houding, die de werk-

lieden aannemen bij de uitvoering van het werk, doen dit stof ont-

staan in de onmiddellijke nabijheid hunner ademhalingsorganen. De
afspringende stukjes steen bedreigen hunne oogen en die van in de

nabijheid zijnde personen, maar veel ernstiger is het gevaar van het

stof van den steen en het afslijten der beitels, dat hunne longen

bedreigt en op den duur vernietigt.”

Omtrent het absoluut verbod van zandsteen kon de inspekteur

mededeelen, dat de steenhouwers er maar matig voor waren, daar

zij vreesden, dat dan de werkeloosheid verschrikkelijk zou toenemen

daar uit België de hardsteen bewerkt wordt aangevoerd.

* *
*

Zooals men ziet deelen deze beide inspekteurs betrekkelijk weinig

mede, maar toch voor ons plan voldoende. Beiden erkennen onom-

wonden, dat het gevreesde stof een noodlottigen invloed op de

arbeiders heeft.
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Wij laten thans het verslag der 7e inspektie volgen, dat wat

methode en verzameling van materiaal betreft, een uitnemend stuk

werk genoemd mag worden.

De inspekteur zegt o. a. het volgende:

Aard en omvang van het onderzoek. Als richtsnoer voor het

onderzoek werd gebruikt de door de subcommissie uit de inspecteurs

samengestelde vragenlijst en mitsdien in hoofdzaak gewijd aan de

oorzaken van den slechten gezondheidstoestand onder de steen-

houwers, het verband met de verwerkte steensoorten en aan feiten,

welke die gezondheidstoestand duidelijk demonstreeren.

Het onderzoek omvatte alle steenhouwers-werkplaatsen (winkels)

in Gelderland en Overijsel en ook de bouwwerken, waaraan steen-

houwers werkzaam waren. Bezocht werden 38 winkels en 7 bouw-

werken met respektievelijk 185 en 23 steenhouwers.

Wat den toestand der werkplaatsen betreft, zoo moet opgemerkt

worden dat bij 8 werkplaatsen niet in de openlucht kon worden

gewerkt. Een abri of gedeeltelijk overdekte ruimte op het open

terrein werd slechts 7 malen aangetroffen. Veel aandacht werd hier-

aan niet gewijd.

Geen enkele werkplaats voldeed aan de door Sommerfeld ge-

stelde eischen, n.1. : 5 M. hoogte, openingen in het dak op afstanden

van 1 Meter aan eene zijde open met waterdicht scherm, dat opge-

rold kan worden.

Wat de hoogte betreft, zoo was er maar één werkplaats, die

zeer ruim was, n.1. 8 Meter hoogte met een oppervlakte der vloer

van 10 X 10 Meter. Slechts 7 werkplaatsen waren 4 Meter of meer

hoog, al de anderen waren lager. Minder dan 3 Meter hoog waren

5 winkels, de minste hoogte was 2.30 Meter. In dit vertrekje (beter

hol) met 18 M^ vloeroppervlakte werkten twee broers van 17 en

20 jaren, wier vader op 55-jarigen leeftijd en 2 broers op 19- en

27-jarigen leeftijd aan tering waren gestorven. Hunne moeder zette

nu met hen het bedrijf voort.

Wat de ruimte betreft, zoo bleek, dat men hierbij als eenige

factoren nam vrijheid van beweging om het werkstuk heen en ver-

mijding van grootere steensplinters. Een gevolg hiervan is, dat men
meer lette op de vloeroppervlakte en de daardoor te bepalen afstand,

waarop de werklieden van elkander zitten of staan te werken, dan

de hoogte. Vandaar, dat de algemeen gevestigde overtuiging is, dat

zandsteen niet in een besloten ruimte kan worden verwerkt. Zelfs

de zeer ruime werkplaats hierboven genoemd was geheel vervuld

van stof, toen slechts twee man werkzaam waren om zandsteen te

bewerken. Als resultaat der opmetingen blijkt, dat men in het vak

van meening is, dat de afstand van 2 Meter als norm moet worden

gesteld, waaruit dan volgt, dat de hoogte minstens 4 Meter moet zijn.
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Tegen inademing van stof werden geen andere maatregelen ge-

nomen dan het bevochtigen van den steen, wanneer deze tenminste

vocht opneemt, wat alleen met de meeste zandsteensoorten het ge-

val is. Respiratoren waren nergens in gebruik. In twee werkplaatsen

deed als zoodanig een spons dienst bij het bewerken van zandsteen.

In eene werkplaats waren, na eenige frappante sterfgevallen aan de

steenhouwersziekte, algemeen sponzen in gebruik, doch op den duur

waren zij weer verdwenen, omdat de voortdurende hinder zwaarder

woog, dan het dreigend gevaar.

Wat de ‘ luchtverversching betreft, die toch zeker het meest af-

doende middel is om de stoflaag te verminderen, zoo laat deze in

het koude jaargetijde alles te wenschen over. Zoolang mogelijk

blijven deuren en ramen open, maar bij koud weer gaat alles weer

dicht. Roosters in den muur en koekoeksramen, die het langst

worden opengehouden, werden slechts enkele malen aangetroffen.

Ook de verwarming laat veel te wenschen over. Ofschoon de

werklieden toch doelmatige verwarming zeer op prijs stellen, ont-

breekt ze in verscheidene werkplaatsen geheel en in andere wordt

ze slechts verkregen door een allereenvoudigste, meestal afgeleefde

kachel, zeer onvoldoende voor de betrekkelijk groote ruimten. Een

gevolg van deze misplaatste zuinigheid is het gesloten houden van

alle openingen, die tot luchtverversching en tot stofafvoer kunnen

bijdragen.”

Onder het hoofd verdere opmerkingen doet de inspekteur nog

meeedeeling, dat hem van sommige werkplaatsen nog ernstige

klachten bereikten. Zoo werd bijv. al de zandsteen, die voor de

restauratie van een gasthuis noodig was, in den kelder van dit ge-

bouw verwerkt en werd bij een andere restauratie door den aan-

nemer een pakhuis gehuurd, dat wel allerminst voor werkplaats ge-

schikt was.

De inspekteur heeft ook een onderzoek ingesteld naar den

ouderdom der in 1903 gestorven steenhouwers, en verkreeg het vol-

gende lijstje:

14—19 jaren 2.63 pCt. (4.80 pCt.) *)

20—29 23.68 „ (8.64 » )

30—39 39.47 • „ (3.07 „ )

40—49 » 22.37 „ (8.17 „ )

50—64 n 10.53 „ (21.44 . )

65—79 n 1.32 „ (36.21 » )

80 V
—

„ (12.97 „ )

Uit zijne statistiek geeft de inspekteur nog deze samenvatting:

Van de 76 steenhouwers stierven 56.57 pCt., die van 25 tot 39jaar,

en 11.85 pCt. die van 50 tot 69 jaar oud waren.

*) De tusschen haakjes geplaatste percenten zijn die van het

sterftecijfer der geheele bevolking in Overijsel en Gelderland.
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En aan zijne cijfers voegt hij nog de volgende getuigenissen toe:

Een 60-jarige steenhouwer: de meesten mijner tijdgenooten zijn

kort na hun 30ste jaar gestorven. Een 46-jarig patroon, vroeger

werkman: mijn tijdgenooten zijn meest allen tusschen het 25e en

40e jaar gestorven, tengevolge van het werken in zandsteen. In een

zaak, die 50 jaren bestaat, stierven de meesten voor het 40ste jaar.

Een 44-jarige steenhouwer zeide: de meeste mijner tijdgenooten

stierven omstreeks 35 jaren oud. Een 52-jarige steenhouwer: al mijn

tijdgenooten zijn dood, meest tusschen 26 en 36 jaren oud, een op

43-jarigen leeftijd.

Wat de doodsoorzaak bij steenhouwers betreft, zegt de inspek-

teur, dat het antwoord op de vraag daarnaar bijna steeds is: tering,

opgeven, bloedspuwen, borstlijden en dergelijke, in overeenstemming

met buitenlandsche statistieken, die 86 a 87 pCt. opgeven als ge-

storven aan ziekten der ademhalingsorganen, meest aan longtuber-

culose. Er zijn zelfs ziekenfondsen, die steenhouwers weigeren, bang

als zij zijn voor de „steenhouwersziekte”. Het feit, dat zulk een naam
in den volksmond ingang gevonden heeft, toont reeds aan, hoe

veelvuldig, helaas, de noodlottige gevolgen der steenstof-inademing zijn.

Wij deelden hierboven de sterfte-tabel mede van den inspekteur

der 7e inspektie. Wij willen deze nog even beschouwen in verband

met de totale sterfte in Gelderland en Overijsel in datzelfde jaar.

Deze tabel is aldus:

Ouderdoms-
grenzen.

Sterfgevallen

in Gelderland en

Overijsel.

Sterfgevallen

onder

steenhouwers in

Gelderland

en Overijsel.

Sterfgevallen

onder

steenhouwers in

Duiitschland

volgens onder-

zoek
Dr. Sommerfeld.

1

14—19 jaar

1

4,80 »/o 2,63 •/„ 0,65 «/o

20—29 „ 8,64 „ 23,68 „ 17,97 „

30—39 „ 8,07 „ 39,47 „ 44,76 „

40—49 „ 8,37 „ 22,37 „ 28,16 „

50—64 „ 21,44 „ 10,53 „ 6,53 „

64—79 „ 36,21 „ :

1,32 „ »

80 „ 12,97 „

'

1,93 „

„De afwijking der cijfers in de eerste en tweede kolom is inder-

daad ontzettend. Tusschen 20 en 50 jaar, wanneer andere menschen

in den bloei van hun leven zijn, sterven de steenhouwers in grooten

getale
;
op dien leeftijd is voor hen de sterfte 3 a 4 maal zoo groot
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als van de overige inwoners derzelfde streek! En nu moge het waar
zijn, dat dit onderzoek slechts over 76 steenhouwers loopt en men
derhalve in het trekken van conclusies voorzichtig moet zijn, de

overeenkomst tusschen de cijfers uit de tweede en derde kolom is

zoo groot, dat de betrouwbaarheid der Nederlandsche cijfers daar-

door aan waarschijnlijkheid wint. Terwijl in Duitschland overwegend

zandsteen verwerkt, maakt in ons land de zandsteen slechts een be-

trekkelijk klein gedeelte van den verbruikten natuurlijken steen uit.

Vermoedelijk echter is juist in Gelderland en Overijsel tengevolge

van de nabijheid der Bentheimer steengroeven meer overeenkomst

met de Duitsche toestanden dan elders in 'ons land. *)

Over de schadelijkheid (en dit is voor ons doel een punt van

belang) deelt de inspecteur zeer belangwekkende gegevens mede.

Hij zegt hierover het volgende:

„Zonder verschil van meening werd als volgorde naar schade-

lijkheid overal opgegeven:

zandsteen behalve Udelfanger,

hardsteen en Udelfanger zandsteen,

kalkzandsteen en marmer.

In de zandsteen wordt niet veel verschil gevonden: Bentheimer,

Gildehauser, Pilsener, Bollendorfer en Triessche, alle heeten even on-

gezond, de Oberkirchner nog iets erger, omdat daarin het water niet

doordringt, althans niet tot een diepte overeenkomende met de dikte

der af te houwen laag.

Omtrent graniet bestaat hier te lande weinig ondervinding; de buiten-

gewone hardheid maakt het werken hierin weinig bemind, de af-

vliegende splinters veroorzaken hand- en armwondjes; het stof in

minder hoeveelheid ontstaat, dan bij zand- en hardsteen is even ge-

vreesd als het zandsteenstof.

Hardsteen, kalkzandsteen en marmer zijn weinig, wellicht te wei-

nig gevreesd. Ten minste wat hardsteen betreft, is er geen reden tot

goed vertrouwen, want ook de steenhouwers, die uitsluitend hard-

steen verwerken, gaan vroeger dan werklieden uit andere vakken te

gronde en ook veelal aan longtering. Het moorddadige zandsteen-

stof heeft evenwel gemaakt, dat dit mindere kwaad onderschat wordt.

Véle steenhouwers zijn ervan overtuigd, dat de ademhalingsorga-

nen vooral te lijden hebben van het staalstof, dat van den beitel

afkomstig is. Vandaar dan ook, dat ze de schadelijkheid der steen-

soorten afmeten naar de snelheid, waarmede de beitel afslijt. De

hieruit opgemaakte volgorde komt vrijwel overeen met de in de lite-

ratuur aangegevene en met die, welke onder de steenhouwers op

*) P. Bakker Schut. Civiel Ingenieur. „De Natuurlijke Steen.

Een gevaarlijk materiaal.” Amsterdam. F. van Rossen.
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andere gronden algemeen wordt aangenomen. Ook zijn er, die aan den

slag op harden steen, een slechten invloed op de longen toeschrijven.

Het verschil in de hoeveelheid en den aard van het stof is reeds

op te merken bij het eenvoudig aanschouwen van de steenhouwers

bij hun arbeid. Bij het houwen van zandsteen ziet men duidelijk

twee wolken stof ontstaan, n.1. vóór den beitel en daarachter (of

eigenlijk er onder). De stof voor den beitel is grofkorrelig en valt

voor het grootste deel dadelijk neer. Achter den beitel evenwel

komt bij iederen slag een wolkje uiterst fijne stof te voorschijn, zoo

fijn, dat het damp gelijkt en zich in een gelijkmatig dunne laag aan

de onderzijde der handen afzet. Dit fijne stof is het, dat lang blijft

zweven in de atmosfeer en waarvan ook Sommerfeld vond, dat het

onder den microscoop bij de sterkste vergrooting nog steeds fijne

korrels te zien gaf.

Bij het behouwen van kalkzandsteen en ook van Udelfangersteen

ziet men zoo goed als geen stof ontstaan, de vrij grove korrels

vallen terstond neer. De steenhouwers duiden den aard van dit stof

zeer sprekend aan met „vettig“. Het kleeft als het ware aan elkaar.

Hardsteen geeft, ofschoon in veel mindere mate dan zandsteen

onaangename stof. In de, om het slechte weer gesloten, werklokalen

trof mij meermalen een hinderlijke rijkdom aan stof van de atmos-

feer. Daar de gevolgen zich evenwel niet zoo onmiddelijk doen ge-

voelen, als bij zandsteen, vreezen de arbeiders er minder voor, doch

stellen wel degelijk prijs op ruime luchtige lokalen en klagen dan

ook dikwijls en herhaaldelijk over werklokalen.’'

De Inspecteur deelt verder mede, dat, behalve het oordeel der

steenhouwers zelve en de opgedane ondervinding in Duitschland,

ook de volgende feiten de schadelijkheid van den zandsteen kunnen

bevestigen.

lo. Aan het Seminarium te Nijmegen werd zeer veel Pilsener

zandsteen verwerkt, waarbij zeer zware stukken, die men zich den

tijd niet gunde te keeren en behoorlijk nat te houden. Vele steen-

houwers zijn kort na het werk gestorven aan longtering.

2o. Bij de restauratie der Groote kerk te Zwolle zijn ruim 10

steenhouwers beneden de 30 jaren bezweken, die gezond begonnen.

Er werkten 5 man tegelijk in een klein hok. Ware er geen zandsteen

verwerkt, dan zouden de gevolgen naar alle waarschijnlijkheid min-

der erg geweest zijn.

De restauratie van de Groote kerk te Deventer duurde 1 jaar;

er werd zandsteen verwerkt in een niet geventileerd klein pakhuis

in een voortdurende stofwolk; veel overwerk; hierna zijn 10 man
gestorven.

Aan de fabriek „Richtersbleek” werkten 20 steenhouwers; hier
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werd zandsteen verwerkt
;

in ’t barre jaargetijde was er geen be-

schutting tegen weer en wind; 7 man zijn kort daarna gestorven

tusschen 30 en 40 jaren oud.

Aan Musis Sacrum te Arnhem werkten (1887) circa 50 steen-

houwers in Oberkirchner zandsteen; 12 zijn kort daarna gestorven.

Aan de kerk te Rheden werd door de steenhouwers geklaagd

over de schade, die zij ondervonden van de Bentheimer steen; deze

werd daarop vervangen door Udelfanger. Twee steenhouwers van

32 jaar stierven 4 en 10 maanden na het verlaten van dit werk aan

tering, zij hadden te voren aan de Eusebiuskerk te Arnhem gewerkt.

Aan de Eusebiuskerk klaagden de steenhouwers, sedert 2 jaar

wordt daar nu geen zandsteen meer verwerkt, behalve Udelfanger.

Aan de St. Walburgskerk te Zutfen wordt, voor zoover zulks

mogelijk wordt geacht, de zandsteen vermeden. Thans wordt */4

zandsteen verwerkt tegen 3/4 kalkzandsteen (St. Joire en Savonière).

De zandsteen wordt uitsluitend in de buitenlucht en daarom nooit

des winters bewerkt.

Een patroon, die veel in het buitenland als werkman in zand-

steen had gewerkt (dom te Keulen, Mariakerk te Aken), zag daarbij

zoovelen tering krijgen en jong sterven, dat hij nu geen zandsteen

verwerken wil en niet meedingt naar aanbestedingen van bestekken

die zandsteen bevatten. Wie er vijf jaar in werkt, is naar zijn

oordeel op.

Een patroon, die als werkman 9 maanden zandsteen bewerkte,

(station Nijmegen), begon toen al op te geven.

Een ander patroon vermijdt voor eigen bouwerij alle zandsteen

en laat voor ander werk alles klaargemaakt komen, hij wilde niet

op zich nemen het restaureeren (afschrappen, behouwen en aanvul-

len) van een geschilderde zandsteenen trap in een oud gebouw.

Enkele patroons betalen hooger loon bij het bewerken van zand-

steen.

Een patroon vermijdt zandsteen zooveel mogelijk en laat ze

steeds buiten bewerken.

Een ander patroon tracht steeds de kalkzandsteen ingang te

doen vinden inplaats van zandsteen.

Nog een ander patroon weigert alle werk in zandsteen.

Weer een ander laat zandsteen bewerkt komen, of bij anderen

bewerken.

Een werkman, die nooit anders dan hardsteen verwerkt had en

nu in zandsteen werkte, klaagde sterk over meer hinder van stof.

Een werkman begon op te geven, toen hij 1 jaar in zandsteen

werkte; daarna hardsteen bewerkende, had hij er geen last meer

van.

Een andere werkman weigert beslist zandsteen te bewerken, al
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zou zijn patroon er ook nog zoo krachtig op aandringen; de patroon

billijkte deze houding geheel.

Een werkman deelde mede, bij het bewerken van Oberkirchner

last van neusbloeding te hebben.

Een patroon, die vrij gunstig over zandsteen oordeelde, bleek

minder betrouwbaar. Ook in zijn dienst waren bij eene kerkrestau-

ratie 3 steenhouwers aan longtering gestorven.

Vple anderen voelen het ’s avonds in de borst, dat ze zandsteen

bewerkt hebben.

Dat ook hardsteen niet onschuldig is, blijkt o. a. uit het volgende:

Iemand, die alleen hardsteen verwerkte, had voortdurend last

van de borst. Sedert hij patroon is en in hoofdzaak doet in hout-

cement, mozaïek en dergelijke, is hij gezond.

Iemand, die zich als patroon vestigde en in de eerste jaren zelf

hard en lang meewerkte, uitsluitend in hardsteen, in een te klein

lokaaltje, bekocht dit met longontsteking en blijft longlijder.

In de groeven te Gildehaus werd nog medegedeeld, dat, na vijf-

jarigen arbeid als steenhouwer, de gezondheid verdwenen is en allen

weten niet veel ouder dan 35 jaar te worden. Velen gaan dan ook

eerst door den nood gedrongen er toe over dit werk te doen, in

de hoop er bij de eerste gelegenheid de beste mede te kunnen ein-

digen.

HET VERBIEDEN VAN ZANDSTEEN.

Omtrent het verbieden van zandsteen loopen de gevoelens nog

al uiteen, al is men algemeen van gevoelen, dat het toch dien kant

zal moeten uitgaan.

Wat patroons en werklieden betreft, zoo zijn deze het over het

algemeen met elkander eens over het verbieden van zandsteen.

De werklieden zonder uitzondering, terwijl er onder de patroons

zijn, die van oordeel zijn dat voor bouwwerken, die lang moeten

duren, de kalkzandsteen niet goed is.

Sommigen zijn van meening, dat men daarvoor alleen Udelfanger

zal moeten gebruiken.

Allen erkennen, dat Bentheimer en Oberkirchner zandsteen duur-

zamer zijn dan hardsteen en kalkzandsteen, terwijl de andere zand-

steensoorten, zooals bijv. de Pilsener zandsteen, minderwaardig zijn

en achterstaan bij de Udelfanger en Morley.

Over de duurzaamheid van hardsteen loopen de gevoelens uiteen

;

doch als de keurcommissies maar streng genoeg toezien en slechts

de betere soorten van hardsteen toelaten, dan is de duurzaamheid

zeer voldoende te achten.
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De kalkzandsteen, vooral de Morley en de St. Joire en Savonière,

beginnen hoe langer hoe meer in te burgeren en blijken in draag-

vermogen en duurzaamheid niet achter te staan bij de gevaarlijke

zandsteensoorten, als de Pilsener.

De architecten hebben aan dit vraagstuk nog weinig aandacht

geschonken, al beginnen ook bij deze vaklieden stemmen op te gaan.

Vooral de heer Knijpers Jr. heeft zich in dit opzicht zeer verdienste-

lijk gemaakt door allerwege de Bentheimer te vervangen door Udel-

fanger, St. Joire en Savonière.

DE TOESTAND IN DORDRECHT.

Aangaande het onderzoek, waarvan wij in het begin spraken,

kunnen wij het volgende mededeelen.

De sterftelijst, die vrij nauwkeurig is samengesteld, leverde al

dadelijk bij een oppervlakkige beschouwing een duidelijk bewijs voor

den noodlottigen invloed der Oberkirchner en andere schadelijke

zandsteensoorten. In de jaren n.1. vóór dat deze in zwang kwamen is

de ouderdom der gestorvene steenhouwers tamelijk hoog. Zoo werden

de namen medegedeeld van 16 arbeiders die nooit in zandsteen ge-

werkt hebben en allen boven de 60 jaar werden.

Sedert 5 a 6 jaren wordt hier de zandsteen zeer veel bewerkt ^

en zijn in dien tijd overleden 22 steenhouwers en allen aan tuber-

culose. Hun leeftijd varieert van 25 tot 42 jaren. Een enkele is ouder,

deze werd 48 jaren, maar stierf toch aan dezelfde ziekte.

Wat het onderzoek betreft naar degenen, die wegens gezondheids-

redenen een ander vak moesten kiezen, zoo werden ons dertien

personen genoemd, die allen in de laatste jaren het vak verlieten

uit lijfsbehoud.

Het onderzoek van Dr. Th. Stoop bracht eveneens aan het licht

dat de vakziekte schrikbarend woedt onder de steenhouwers. Zijn

schrijven luidt aldus;

„Van het steenhouwersziekenfonds, waarvan gemiddeld 45 a 50

steenhouwers lid zijn, stierven er van 1900 tot op heden 13

personen aan tuberculose van de longen.

Van 23 steenhouwers, die zich voor dit doel lieten onderzoeken

en die op verschillende steenhouwerijen hier werkzaam zijn,

hebben er 3 duidelijke longaandoeningen (tuberculose), 3 zeer

verdacht van een beginnende longaandoening en 3 verdachten:

waarschijnlijk 9 van de 23 tuberculeus, al valt dat voor de 3

„verdachten’' voorloopig niet met stelligheid te constateeren.

Alleen in 1904/’05 overleden er acht aan tering.”

Als men nu in aanmerking neemt, dat het getal steenhouwers
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in doorsnede zestig bedraagt, dan staat zeker Dordrecht niet in de

eerste rij, wat de gezondheid betreft.

Ook de klachten over de werkplaatsen werden overvloedig ge-

hoord. Vooral de zoogenaamde „kleine patroons^ hebben zeer slecht

ingerichte werkplaatsen, maar ook die der groote steken niet uit.

Het algeheel ontbreken eener behoorlijke ventilatie doet vooral bij

slecht en guur weder zijn noodlottigen invloed voelen. Het is geheel

in overeenstemming met wat de Inspecteur in de 7e Inspectie hier-

over schrijft.

Een streng toezicht op de werkplaatsen, verbeterde voorschrif-

ten omtrent ventileering enz. is een eisch, die door alle arbeiders

om het zeerst wordt vooropgesteld.

TOESTAND IN ROTTERDAM.

Ook in Rotterdam is er beweging onder de vaklieden gekomen,

dank zij de toewijding en ijver van den heer Dr. Elias, die de steen-

houwers-gezellen aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen

en waarvan de resultaten eerlang publiek gemaakt zullen worden.

Op onze vraag om inlichtingen omtrent sterfgevallen kregen wij

het volgende bericht dat in de jaren 1901 tot 1905 vijftien steenhou-

wers waren overleden waarvan negen aan beroepsziekte.

* * *

Dit schreven we in Nov. 1906. Maar even voor het afdrukken dezer

brochure kwam ons het verslag*) van eene door Dr. Elias gehouden

redevoering over de „Steenhouwersziekte” onder de oogen. Wij kun-

nen niet nalaten er eenige brokstukken uit mede te deelen, daar zij

aanvullen, wat in deze brochure ontbrak en tevens duidelijk doen

zien, dat van overdrijving geen sprake is. Nadat de heer Elias dan

heeft medegedeeld hoe hij door het bestuur der Rotterdamsche vak-

vereentging werd uitgenoodigd’ om een onderzoek in te stellen, zegt

hij verder, hoe het voor een goede gezondheid noodig is, dat de

dampkringslucht zoo zuiver mogelijk zij, en op welke wijze de lucht

kan verontreinigd worden, n.1. door gassen en dampen, door stof-

deeltjes en door ziektekiemen. Hij gaf van elk eenige voorbeelden,

waarbij hij gelegenheid vond op te merken, dat de steenhouwers

vooral veel te lijden hebben van ingeademde stoffen. Vervolgens gaf

hij een kort historisch overzicht van de verschillende geschriften, in

de laatste 2 eeuwen, behandelende ziekten der arbeiders, in het bij-

zonder die der steenhouwers, waarbij de meeste tot de conclusie

komen, dat de stofinademing de voornaamste oorzaak is van de veel

') In de N. R. Ct. van 8 Jan. 1907.
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voorkomende ziekte bij genoemde arbeiders. Voorts deelt hij enkele

resultaten mede van de onderzoekingen, betreffende den gezondheids-

toestand van steenhouwers in het buitenland.

In 1882 schreef Merkel nog, dat er omtrent den gezondheids-

toestand der steenhouwers geen nauwkeurige gegevens bestaan. De
eerste, die hieromtrent gegevens heeft verschaft, is dr. Sommerveld,

hoogleeraar te Berlijn. In 1891 stelde deze onder de 240 steenhou-

wers te Berlijn boven de 13 jaar een onderzoek in. Dezen werkten

uitsluitend in zandsteen, en hij bevond o. m. dat er 61 lijdende wa-

ren aan longtering en 14 aan keeltering, te zamen 75 of 31 pet.

Verder kwam hij tot het resultaat, dat, na gemiddeld 14 tot 15 jaar in

het vak geweest te zijn, reeds Vs van alle steenhouwers als offer

der tuberculose gevallen zijn. Ook Sommerveld schreef toen reeds

de oorzaak der tuberculose aan het stof toe. In 1900 is deze pro-

fessor uitvoeriger op de steenhouwers teruggekomen. Een geheele

zitting der Duitsche Maatschappij voor Openbare Gezondheidsrege-

ling te Berlijn was gewijd aan de hygiënische verhoudingen der

steenhouwers in Duitschland, waarin Sommerfeld betoogde, dat de

schadelijkheid van dit beroep in de voornaamste plaats moet gewe-

ten worden aan fijn, scherp en spits stof en aan de zwaarte van

den arbeid. Wat dit laatste betreft, aan de hardheid van het materi-

aal, aan de voorovergebogen houding en aan de door hamer en

beitel veroorzaakte trillingen der borstkas, welke trillingen voortge-

plant worden op de longen. Voorts deelde hij op genoemde verga-

dering mede, als uitslag van een tweede onderzoek, dat 952 steen-

houwers, dit is ruim 84 pet., aan longtering waren gestorven. Een

onderzoek, loopende over 2013 steenhouwers in verschillende deelen

van Duitschland, bracht aan het licht, dat ruim 8 pet. lijdende was
aan tuberculose, bijna 11 pet. ervan verdacht werd en ruim 13 pet.

lijders waren aan andere ziekten van de longen.

Hierna deelt spreker het een en ander over de methode van zijn

onderzoek mede, waarna hij over zijn onderzoek het volgonde me-

dedeelt.

De 177 door spreker onderzochte steenhouwers werden verdeeld

in zeven groepen

:

Ie steenhouwers, lijdende aan tuberculose (22 personen, waaronder

1 kind);

2e. steenhouwers, met groote waarschijnlijkheid lijdende aan tuber-

lose (16 personen);

3e. steenhouwers met verdachte verschijnselen van tuberculose (11

personen, waaronder 2 kinderen);

4e candidaten voor tuberculose (19 personen, waaronder 6 kinderen);

5e. de kinderen van 12 tot 15 jaar (27 personen);
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6e. steenhouwers met verschillende afwijkingen, niet van tuberculeu-

zen aard (17 personen) en

gezonde steenhouwers van 16 jaar en daarboven 74 personen.

Uit den leeftijd en verdeeling daarvan over de zeven groepen

blijkt, dat tot 30 jaar personen voorkomen, verdacht van tuberculose.

Na 50 jaar blijft er weinig van de verschillende groepen over. Wat
den aanvangsleeftijd der verschillende groepen betreft, is de normale

tijd van het komen bij het vak van steenhouwer 12, 13 of 14 jaar.

Uit een overzicht van den gezondheidstoestand van broers en

zusters blijkt, dat de tuberculose zoo goed als niet voorkomt onder

dezen. Voorts, dat van ernstige ziekte, doorgemaakt, voordat de

steenhouwers bij het vak kwanen, geen sprake is en dat het ver-

zuim wegens ziekte in de eerste groep niet meer is dan in groep

zeven, dat de kinderen steeds in zandsteen werken, dat de tot de

groep een tot vier behoorönde personen niet meer zandsteen ver-

werken, dan de steenhouwers, die in de drie overige groepen zijn

ingedeeld. De kinderen werken vooral op den winkel. De steenhou-

wers van de eerste vier groepen werken over het algemeen meer

op den winkel dan op karwei: bij de andere drie groepen is dat

juist tegenovergesteld.

Spreker geeft nu het oordeel der arbeiders over dr schadelijk-

heid van het vak. Deze vinden het bewerken van zandsteen gevaar-

lijker dan hardsteen; ook de patroons zijn van dezemeening; daar-

om wordt het zandsteen beter betaald. Bijna niemand heeft spreker

gehoord, die beweerde, dat hij last had van stof, veroorzaakt door

hardsteen; bij zandsteen ondervonden velen last van de stof. Dit

nadeel wordt voor de verschillende soorten niet gelijk geacht. Van
de te dezer stede verwerkte soorten wordt het minst gevreesd de

Udelfanger, dan de Oberkirchner, vervolgens de Bentheimer en Gil-

dehausersteen.

Zandsteen stuift meer dau hardsteen. De stof veroorzaakt een

akelig scherp brandend gevoel in de keel. Over hoesten klaagt nie-

mand, wel over een dorstig gevoel.

Tegen het stuiven wordt over het algemeen weinig gedaan. De
steen met water begieten, helpt alleen bij de Udelfanger; de andere

zijn niet poreus genoeg.

Wat het nadeel van den arbeid betreft, deze besfaat uit twee

factoren. Ie Vermoeienis. Over het algemeen zeggen de arbeiders,

dat zandsteen het lichaam meer vermoeit dan hardsteen, welke ver-

moeidheid zich vooral doet gevoelen in de borst en de ledematen.

2e ondervindt het lichaam door het aanhoudend kloppen, vooral met
den grendel, voortdurend schokken.

Van respirators had niemand ooit gehoord, een onderzoek naar
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het pruimen gaf voor de zeven groepen geen verschil, terwijl het

drankmisbruik afnemende is, vooral ook door den invloed van het

vereenigingsleven.

Spreker herhaalt, om er de bijzondere aandacht op te vestigen,

dat van de 177 onderzochte steenhouwers er 68 zijn, die óf aan tu-

berculose lijdende zijn, óf groote kans hebben op den duur tuber-

culose te krijgen.

Dit aantal noemt spreker zeer groot. Dit komt nog duidelijker

uit, wanneer men de personen, door spreker gekeurd voor een levens-

verzekeringmaatschappij, vergelijkt met den steenhouwer.

Gedurende 2 V2 jaar werden door hem gekeurd 126 personen van

21 tot 50 jaar, waarvan er 7 werden afgekèurd wegens tuberculose,

terwijl van de 104 steenhouwers tusschen die jaren er 38 zouden

afgekeurd zijn wegens tuberculose.

Hoe dit veelvuldig voorkomen van tuberculose onder de steen-

houwers te verklaren, hetwelk niet toegeschreven mag worden —
dit heeft sprekers onderzoek geleerd, aan herediteit, aan drankmis-

bruik of ziekten, doorgemaakt, voordat ze in het vak komen?
Volgens spreker aan twee zaken. Ie aan stof en 2e aan de na-

deelen van het vak. De nadeelen van de stof vinden hun oorzaak

in den vorm van de stofdeeltjes: de hoeveelheid van de ingeademde

stof, de meerdere zwaarte van de stof en haar scheikundige samen-

stelling.

Bij eenige waarnemingen bij de Rotterdamsche arbeiders heeft

spreker geconstateerd een fijne, zwevende stof, welke bij nauwkeu-

rige beschouwing bleek te bestaan uit fijne, puntvormige deeltjes,

dat zandsteen niet meer stuift dan hardsteen, dat de meerdere ge-

vaarlijkheid voor de gezondheid van de verschillende zandsteen-

soorten tegenover hardsteen op grond van vorm, soortelijk gewicht,

scheikundige samenstelling niet bewezen is.

Zijn de ziekteverschijnselen, bij de steenhouwers waargenomen,

van dien aard, dat zij aan de inademing van stof kunnen worden

toegeschreven? Volgens de wetenschap ja, volgens sprekers ervaring,

kan hij constateeren, dat bij het onderzoek niet over hoesten werd

geklaagd, geen luchtpijpaandoeningen werden geconstateerd, noch

uitzetting der longen.

De eenige conclusie, die spreker hier naar waarheid durft geven,

is deze: Met waarschijnlijkheid mag het voorkomen van tuberculose

bij steenhouwers aan inademing van stof worden toegeschreven;

verder durft hij niet gaan.

Voorts concludeert spreker, dat het veelvuldig voorkomen van

tuberculose bij de Rotterdamsche steenhouwers mag worden toege-

schreven: Ie aan het komen van jeugdige zwakke personen in het

2e aan het wellicht komen van zieke kinderen in het vak
;
zekerheid
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heeft spreker daaromtrent niet kunnen verkrijgen en 3e aan de na-

deelen, verbonden aan het vak door vermoeidheid, het schokken en

het inademen der stof.

En ten slotte de maatregelen ter bescherming van de gezondheid

der steenhouwers.

„Welsprekender dan woorden zijn cijfers. Zij bewijzen onbewist-

baar, dat nauwelijks een tweede groep van arbeiders op dergelijke

ongunstige hygiënische omstandigheden kan wijzen als juist de steen-

houwers: zij eischen met gebiedende noodzakelijkheid, dat wij in

een tijd, waarin de bestrijding der tubercnlose een der gewichtigste

roepingen is van de zorg voor de volksgezondheid, niet achteloos

een groep van menschen wordt voorbijgegaan, wier lot een vroeg-

tijdige dood is ten gevolge van de tuberculose.

Ik houd het slechts voor een daad van gerechtigheid, dat hier

eindelijk een ingrijpende verandering plaats vinde en de regeering,

evenals voor andere, minder bedreigde beroepen, ook voor de steen-

houwers bepalingen in het leven roepe, welke er toe kunnen leiden,

hun gezondheid, voor zoover zulks mogelijk is, te beschermen.”

Aldus sprak Sommerfeld op 20 Maart 1900 te Berlijn in een

vergadering der Duitsche maatschappelij voor openbare gezondheids-

verzorging, woorden, waarvoor de Nederlandsche steenhouwers hem
dankbaar moeten zijn.

Deze somt een reeks van noodzakelijke maatregelen op, door

hem beslist noodig geacht, door de federatie der steenhouwers later

bijna woordelijk overgenomen, en die later door den Duitschen

Bondsraad voor het grootste gedeelte neergelegd zijn in wettelijke

bepalingen, waarvan spreker het voornaamste mededeelt.

En wat heeft men in Nederland voor de steenhouwers gedaan?

Het eerste officieele woord is bij spreker’s weten op 21 Decem-
ber 1904 door het Kamerlid Helsdingen bij de discussie over de

Staatsbegrooting gesproken, waarbij hij minister Kuyper vroeg: Ie.

een onderzoek in te stellen naar de schadelijke gevolgen van de

verwerking van allerhande soorten steen en naar die van zandsteen

in het bijzonder en 2e. te voorkomen, dat zandsteen gebruik wordt

voor rijkswerken. Minister Kuyper erkende, dat het steenhouwers-

bedrijf tot de meest gevaarlijke behoorde, doch dat de oorzaak, dat

tot dusver dit vak niet beschermd werd, lag in het feit, dat het niet

viel onder de bepalingen van de veiligheidswet.

De steenhouwers zullen met vreugde vernomen hebben, dat ook

minister Veegens bezig is, zich hun lot aan te trekken, vermeldende

hij, wat daaromtrent voorkomt in de Memorie van Beantwoording

van dezen minister op zijn begrooting voor het dienstjaar 1907.

Naar sprekeEs meening dienen de volgende maatregelen genomen
te worden ter beveiliging van de werklieden in het steenhouwers-
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bedrijf werkzaam: slechts gezonde, krachtige personen mogen tot dit

bedrijf worden toegelaten; aan kinderen beneden de 16 jaar moet

deze arbeid verboden worden
;
personen onder de 18 jaar mogen

niet op stukwerk arbeiden; invoering van een maximum-arbeidsdag

van acht uur; na ieder 2 uur werken kome een rust van 1 kwar-

tier; het gebruik van den grendel worde verboden.”

Dit zijn spreker’s hoofdzaken. Daarnaast moet worden gezorgd

voor een geschikt schaftlokaal, gezonde werkplaatsen, voldoende

ruimte tusschen elke twee opeenvolgende arbeiders; meermalen daags

besproeiing van de werkplaats; zooveel mogelijk verwijderen van

stof; het aanwezig zijn van spuwbakjes enz.

In hoeverre of de wenken van Dr. Elias zullen worden verwezen-

lijkt zal de tijd leeren. Ook de Dordtsche vakvereeniging had den

8-uren dag willen eischen, maar daar zij wel bevroeden konden,

dat daar vooreerst nog geen denken aan is, stelden zij den minimum

eisch van 9 uren per dag met aftrek der pauzen. Toch is het een

verblijdend teeken, dat de wenschen van den vakbond in dit geval

overeenkwamen met die van dr. Elias.



CONCLUSIE.

Nadat de brochure in copievorm was voorgelezen, meenden de

vaklieden, dat het niet ongepast was, dat aan het slot er van en als

een gevolg van hetgeen er in de brochure vermeld was, eenige

eischen of wil men liever zeer dringende wenschen werden vastge-

steld. Eene toelichting voor deze eischen achtte men daarom on-

noodig, omdat feitelijk de gansche brochure eene doorloopende

toelichting hiervan is. De eischen, die men stelde en waarvan men
zich voorstelde, dat zij den noodlottigen invloed van het bewerken

van zandsteen misschien geheel zou doen verdwijnen, waren:

D. Een normalen arbeidsdag van negen uren met, om de twee
' uren, pauzen van een kwartier. Deze arbeidspauzen worden

dan gerekend te vallen binnen den werktijd, daar anders

de werktijd toch weer verlengd zou werden.

2®. Een zeer groote verscherping der voorschriften aangaande de

inrichting der werkplaatsen, zoodat vooral de ventilatie en

de ruimte om te werken aan alle eischen zouden voldoen.

8". De loonstandaard zoodanig te regelen, dat het loon evenredig

zij aan de gevaarlijkheid der te bewerken steensoort, met

dien verstande, dat voor de gevaarlijkste steensoort 100

procent bijslag bij het loon zou worden gegeven, terwijl

voor de minder gevaarlijke steensoorten een kleiner bijslag

zou worden gegeven.

Bij dit laatste diene de volgende toelichting.

Algeheel verbod van zandsteen zal vooreerst wel tot de vrome

wenschen behooren. Daarom juist beschouwden de vaklieden het

hoogere loon, als een goede rem tegen een al te kwistig gebruik

van het gevaarlijke materiaal.



SLOTWOORD.
En zoo zijn wij aan het einde gekomen. Van harte hopen wij

dat deze brochure een steentje zal bijdragen om in den ondragelijken

toestand der steenhouwers afdoende verbetering te brengen en

tevens de vakgenooten zal aansporen om beter, dan tot nu toe, zich

in een vakbond te organiseeren. Het is hoog noodig. En ook van

den kant der regeering verwachten wij, dat zij niet langer zal toe-

laten, dat in Nederland nog langer de sierlijke openbare en andere

gebouwen aan vele werklieden het leven zullen kosten en deze in

den letterlijken zin met hun bloed deze gebouwen zullen doen ver-

rijzen.

Dordrecht, 24 Nov. 1906. J. A. B.
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BIJLAGE.

STERFTESTAAT OVER 10 JAREN ONDER DE STEENHOUWERS
TE DORDRECHT.

Naam. Ouderdom. Sterftejaar. Oorzaak.

G. B. 50 jaar 9 Januari 1906 Beroepsziekte

W. K. 49 29 November 1899 „

Th. C. 43 13 April 1898
JJ

A. C. 57 3 Januari 1905 Verzwering in den nek

M. G. 62 24 Januari 1904 Borstziekte

W. H. 44 1 Februari 1906 Beroepsziekte

J. B. 28 W 1 Februari 1906 Ingewandsziekte

G. P. V. H. 43
>7

24 Mei 1903 Beroepsziekte

J. L. de K. 50 »
' 6 December 1901 Borstziekte

J. G. 30
57

19 Maart 1905 Beroepsziekte

B. V. 18
77

27 Februari 1906 Typhus.

G. V. W. 38
77 15 Juli 1900 Beroepsziekte

A. de B. 38
77

15 Augustus 1906
yj

B. C. 17
77

22 Februari 1900
yy

M. W. 28
77

16 Mei 1900
yy

J. V. 27
77

6 Februari 1897
yy

G. K. 28
77 17 Januari 1906

yy

A. V. d. B. 52
77

1902 Borstziekte

J.
K. 9 1900 Beroepsziekte

Een ander lijstje, (zie pag. 26.) maar niet zoo nauwkeurig bijge-

werkt, geeft ons wel de namen en den ouderdom, maar niet een be-

paalden sterftedatum. Wel kunnen wij constateeren, dat, voor zooverre

als oorzaak beroepsziekte wordt opgegeven, de sterftegevallen na de

invoering van den zandsteen zijn gebeurd. Vandaar, dat onder de

dooden dan ookjnog betrekkelijk bejaarden worden aangetroffen, die

op rijperen leeftijd met den zandsteen kennis maakten.
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Naam. Ouderdom

G. S. 42 jaar

M. V. S. 42 „

W. D. 42 „

J. C. 50 „

W. V. D. 42 „

K. d. G. 28 „

W. L. 25 V

P. d. H. 29 „

A. d. M. 19 „

J. V. d. B. 55 „

J. V. L. 50 „

K. Kw. 40 „

Oorzaak.

Beroepsziekte.

n

(1903)

(1898)

J)

J?

' n

Borstkwaal.

jj

Beroepsziekte.

De zandsteen wordt pas ongeveer zeven jaren in Dordrecht ver-

werkt. Al deze sterfgevallen kwamen dan ook in deze periode voor.

Voor dien tijd is niet alleen het aantal sterfgevallen veel kleiner,

maar ook bereiken de steenhouwers een veel hoogeren leeftijd. Wij

laten hier de namen met den ouderdom volgen:

W. P. 70 jaren. J. V. R. 65 jaren

D. L. 70 „ K. d. G. 60

K. G. 75 „ J. V. d. R. 60

W. T. 65 „ W. A. 60

E. d. V. 65 „ A. S. 55

AANMERKING.

Op verzoek van de betrokken familieleden, hebben wij slechts

initialen en niet de namen voluit vermeld.










